
KLEINE ENTOMOLOGISCHEAANTEEKENINGEN,

p. e. T. SNELLEN.

1°. over Zygaena Filipcndulae ^ varielcit Chrysanthemi

Borkh. Esp., Huhn., Ochs.

Deze zoo zeldzame varieleit is in den zomer van 1864 in

Engeland bij St. Leonards-on-Sea gevangen, zie Edward Cooper,

in t/ie Enfomologist's Monthly Magazine^ pag. lio. Zoo ver ik

weet, is nog van geene andere soort van hel genus Zygaena

eene dergehjke afwijking waargenomen, waarhij de roode kleur der

voorvleugelvlckken en achtervleugels in donkerbruin veranderd is.

2°. over Cidaria fcrrugata L.

Door Engelsche Lepidopterologen is de varieleit A (Guence) van

Ferrugafa [Unidenlaria ^ Ilaw., Wood) steeds vrij algemeen als

eene afzonderlijke soort beschouwd en nog laatstelijk is deze

quaestie in onderscheidene Engelsche Tijdschriften behandeld (zie

Knaggs, The FMlomoloyisC s Annual for 1865, pag. 100,
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H. d'Orville, The Entomologists Monthly Magazine^ I, pag. 92).

Guenée echter, ofschoon door het zeer verschillend uitzigt der

beide vormen geneigd om hen als twee soorten aan te nemen,

aarzelt echter zulks te doen, aangezien Sepp hen uit dezelfde

rups kweekte. Hieromtrent merkt d'Orville 1. c. aan, dat het

zeer mogelijk is dat Sepp beide vormen uit rupsen kweekte die

hij voor dezelfde hield, daar de rupsen zoo op elkander gelijken

dat men moeijelijk eenig punt van verschil kan vinden, doch

dat hij er aan twijfelt of Sepp beiden uit een broed eijeren

heeft gekweekt, want hij (d'Orville) heeft meermalen Uniden-

taria en Ferrugata uit het ei gekweekt en waargenomen dat

eijeren door den eerstgenoemden vlinder zoo wel als die door

den tweeden gelegd, altijd onveranderlijk dezelfde vlinders voort-

bragten als de moeders, zonder overgangen.

Ten opzigte van Sepp is de zaak deze: Uit een den iG*^^"

Junij gevangen vlindertje verkreeg de heer Ver Huell eijeren
,

die den IG'*'" Julij daaraanvolgenden de rupsjes leverden; deze

vervelden drie malen , verpopten na den 9''"' Augustus en

gaven van den 95''^° Augustus af de vlinders. Het eerst uit-

gekomen exemplaar, op plaat XXXI van deel V, bij fig. 10 in

zittende houding afgebeeld, is een wijfje en een gewoon, rood-

bruin, typisch voorwerp; een dergelijk wat donkerder mannetje

is bij fig. 11 voorgesteld, terwijl de heer Ver Huell, als voor-

beeld van hel verschil in kleurschakeering bij deze soort, fig. 12

een wijfje van de twijfelachtige variëteit Unidentaria afbeeldt.

Welligt behoorde dit mede onder de voorwerpen, gekweekt

uit de op 16 Junij verkregen eijeren. Ik zeg welligt, want be-

paald vermeld heeft Ver Huell het niet; het is dus mogelijk dat

het niet zoo is; ook zegt hij niet of zijne gekweekte voorwerpen

nog verder varieerden, evenmin als hij de moedervlinder beschrijft.

De zaak kan dus door de aanhaling van Sepp niet worden

uitgemaakt en verder onderzoek blijft zeer wenschelijk.

Ik zelf heb Unidentaria nog nooit uit het ei gekweekt, wel

Ferrugata en ook nog uit eijeren, in den zomer verkregen, voor-

werpen bekomen die van den door Guenée beschreven type
,
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waarbij de middenband der voorvleugels roodbruin is, verschillen

door de purpere kleur van dien band (1 <?, 2 j). De in Mei

uitgekomen stukken (o (?, 1 ?) vertoonen niets van de purperen

tint, wel een in Julij gevangen <?. Van Unidentaria heb ik

1 <? (uitgekomen in Mei) en 1 ? (gevangen den o***" Augustus).

Het laatste wilde geene eijeren leggen. Daarentegen heb ik

thans 15 of 16 poppen liggen uit eijeren van een in 't laatst van

Julij 1866 aan de plassen bij Rotterdam gevangen wijfje. Dit

behoort mede tot het purpertinlige ras. De rupsen heb ik, door

andere bezigheden verhinderd , niet beschreven.

Hoewel de Engelsche Entomologen soms al vrij ligt overgaan

tot het aannemen van soorten en in dat opzigt zelfs eenen kwa-

den naam hebben, zou men toch verkeerd doen met aan hunne

meeningen onze aandacht te onthouden. Zijn deze in sommige

gevallen overdreven , in anderen is het toch zeker dat zij met

de waarheid overeenkomstig zijn.

3". over Margarodes , als generieke naam.

In Hagen's Bibliographie I
,

pag. 524 , vind ik onder L. Guil-

ding eene verhandehng van dezen schrijver vermeld
,

getiteld :

On Margarodes , a new Genus of insects found in the neigh-

bourhood of Ants nests. (Tab. I). Trans. Linn. Soc. of London

1835, T. 16, P. 1, p. 115—119. De naam Margarodes is

ook door Guenée , in zijne Suites à Buffon., Deltoïdes et Pyra-

lides 1854) gebezigd voor een genus der Pyraliden.

4". over de rupsen die in planten veranderen.

De heer J. Backer Sr, heeft op de 21'^" Algemecne Vergade-

ring der Nederlandsche Entomologische Vereeniging voorlezing

gedaan van eenen zeer opmerkelijken brief over dat punt , welke

in zijn geheel is opgegenomen in het verslag. Waarschijnlijk

handelt ook daarover : W. V. Guise , The vegetable Caterpillar

from New- Zealand in Morris' iVw^wra^w/, 1857, Tom 7, p, 106

—

108 (zie Hagen, Bibliographie I, p. 526).
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Mededeelingen over hetzelfde verschijnsel zijn ook te vinden

in het Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie ^ Vol. X

p. 30 enz. , door den heer Eudes-Deslongchamps. Volgens dezen

zijn het voorwerpen van Sphaeria (eene zwamsoort), die zich

uit in den grond gestorven rupsen ontwikkelen, gelijk Dr. S*iel-

len van Vollenhoven ook reeds aanmerkt.



BESCHRIJVING EENER NIEUWE SOÜKT VAN

PENTATOMIDE.

Prof. C. STAL.

LYRAMORPHAVOLLENHOVII, Slal.

Pallide olivaceo-virescens , nitidus, superne in carneum obso-

lete vergens; anlennis rufescente-testaceis ; hemelytris pallide

carneis, litura ramosa media nebulaque pone medium posila

nigro-fuscis ; membrana fusco-vinacea ; alis sordide vinaceis
;

abdomine dorso violaceo, hic illic aenescente-nitido, margine

denticulis remotis nigris armato; tibiis tarsisque testaceis.

<? Long. 21 , Lat. 1 1 millim.

Patria: Insula Morotai (CoU. Stai).

Antennae articulo secundo superne obsoletissime sulcato, arti-

culo tertio duplo et dimidio longiore ; arliculo ultimo exempli

descripti mutilo. Thorax remote subtiliterquc punctatus, margi-

nibus lateralibus anticis rectis
,

posterius rotundatis , leviter

reflexis, angulis lateralibus rotundatis, baud productis. Scutellum

remote punctulatum, retrorsum sensim acuminatum. Hemelytra

dense punctulata. Pectus punclis raris adspersum. Venter laevis,

opacus, carina obtusa media nitida; spina basali anlrorsum ultra

medium mesosterni producta ; angulis apicalibus segmenti ultimi

acutiusculis, leviter productis, pone segmentum anale baud vel

vix prominulis; segmento anali apice leviter sinuato, medio

angustissime inciso.

C. SiaL.



EEMGENOORD-AMERICAANSCHEDIPTERA, fO

F. M. VAN DER WULP.

Tn den laatsten lijd hebben de Noord -Americaansche Diptera,

na die van ons eigen werelddeel, bijzonder de aandacht getrok-

ken van velen, die zich met de studie dezer insecten-orde bezig

houden, en het Iaat zich aanzien dat binnen betrekkelijk weinig

jaren , de fauna van Noord-America , wat de tweevleugeligen

betreft, bijna even goed bekend zal zijn als die van Europa.

De aanleiding hiertoe is vooral geweest, dat de Baron van Osten-

Sacken, die zich reeds sinls lang als uitnemend dipleroloog had

doen kennen, in zijne betrekking van Secretaris der Russische

legatie te Washington , een geruimen tijd aldaar heeft doorge-

bragl en zich die gelegenheid heeft ten nutte gemaakt, om er

eene rijke en uitmuntende verzameling van Diptera bijeen te

bicngon , terwijl professor Löw te Meseritz begonnen is , de

massa der daarin vervatte soorten , te gelijk met een aantal

anderen, die reeds vroeger uit Noord-America waren overgebragt,

op de hem eigene, meesterlijke wijze uiteen te zetten en te

beschrijven.

Eene kleine verzameling van Noord-Americaansche Diptera
,

door den heer Thure Kumlien met insecten van andere orden uit

Wisconsin aan het Leydsche museum toegezonden, werd dan ook

met groote belangstelling door den ze o ijveiigen en verdienste-

lijken Conservator bij die inrigting. Dr. Snellen van Vollenhoven,

ontvangen, die mij welwillend in de gelegenheid stelde deze

voorweipen te ojiderzoeken en met de bestaande beschrijvingen

te vergelijken.


